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RELAÇÃO DE PROJETOS

Nº PROJETO COORDENAÇÃO BOLSAS DESCRIÇÃO
DATA E LOCAL DE

SELEÇÃO

01
11ª Edição do Curta 5: Festival 
Estudantil de Curtas

Benival Vilaça Ferreira
Júnior

1 Em breve A definir

02
Amelia Earhart: Integrando 
Mulheres na Ciência

Maria das Graças
Bittencourt Ferreira

1

O  projeto  promoverá  eventos  para  atrair  o  público  feminino,  de  modo  a
inspirar e encorajar mulheres dos ambientes pré-universitário, universitário e
profissional interno/externo ao IFBA; dessa forma, permitirá a elas alcançar o
sucesso e a excelência em suas carreiras nas áreas de ciências, tecnologia,
engenharia e matemática.

10/08, às 08h30min
(Seleção Virtual)

03
Cosplay IFBA Campus Vitória da 
Conquista

Marcos Messias da Silva 1

O projeto busca contribuir com o aprendizado dos conteúdos relacionados à
geometria  espacial,  o  desenvolvimento  da  interdisciplinalidade  e  a
apresentação,  à  comunidade  externa,  de  um  dos  muitos  trabalhos  que  o
campus desenvolve com os estudantes em sala de aula. Também pretende-
se com o projeto propagar a imagem do IFBA de modo a incentivar novos
jovens  a  ingressar  no  instituto.  Para  atuarem  no  projeto,  os  candidatos
interessados devem estar cursando algum curso superior ou a 3ª ou 4ª séries
de algum curso técnico integrado; além disso, devem ter facilidade no uso de
programas de edição e de animação de vídeos, na montagem de convites e
em redes sociais. É desejável que os candidatos levem algumas amostras de
seus trabalhos em edição e animação de vídeo e/ou para convites virtuais.

15/08, às 17h00min
Bloco B, Sala 008

(Laboratório de
Desenho)

04
Curso de Lengua Española a 
Través del Cine

Sonia Maribel Muñoz
Croveto

1 Em breve
16/08 às 16h00min

(Seleção Virtual)

05
Histórias para Contar da Feira 
Agroecológica

Wéltima Teixeira Cunha 1

O projeto propõe a produção de um documentário durante feira agroecológica
promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista.
Para  atuarem  no  projeto,  os  candidatos  interessados  devem  ter
disponibilidade  para estudar  a  temática relacionada  ao projeto,  bem como
possuir  habilidades para filmagens com aparelhos celulares,  elaboração de
roteiros e edição de material audiovisual.

16/08 às 08h30min
(Seleção Virtual)

06
ILUMINATTI: Conhecimento que 
Gera Riqueza 

Franklin Delano Porto
Júnior 

1

O projeto tem como característica principal a disseminação do conhecimento
de educação financeira através da oferta de cursos presenciais e produção de
conteúdos  para  plataformas  virtuais,  abordando-se,  para  tal,  temas
multidisciplinares (matemática, ciências sociais, economia e meio ambiente).
Pretende-se capacitar participantes do projeto a melhor administrarem seus
recursos financeiros e patrimoniais. O projeto contará com profissionais com
experiência na temática envolvida. Para atuarem no projeto, são exigidas as
seguintes  habilidades  dos  candidatos  interessados:  a)  domínio  do  uso  de

12/08, às 10h00min
Bloco F, Gabinete de

Professores
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recursos tecnológicos para a produção de conteúdo para plataformas virtuais;
b) domínio no uso de redes sociais para divulgação de eventos e interação
com o maior público possível; e c) ser espontâneo e extrovertido para lidar
com o público que irá atender.

07
Implantação de um Escritório de 
Projetos de Engenharia no IFBA 
Campus Vitória da Conquista

Orley Magalhães de
Oliveira

1 Em breve A definir
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